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Op 3 april zijn de tussentijdse bevindingen gedeeld van de gesprekken met elk van de 
raadsfracties. Er is toen geconstateerd dat er een grote mate van overeenstemming is tussen 
de fracties met betrekking tot de uitdagingen op het gebied van in het bijzonder zorg en 
duurzaamheid. Dat zijn ook nationale thema’s waar ook het Rijk, de provincies, en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten op inzetten. Een sterk punt van Leusden daarbij is 
dat alle partijen uitgaan van een brede samenwerking in de raad en in de samenleving. 
Daarbij werd breed de voorkeur uitgesproken voor een coalitie van drie partijen.

Voor wat betreft de partijen die deze coalitie moeten vormen was er nog geen duidelijkheid. 
De meest genoemde partijen waren CDA, VVD, GL-PvdA en CU-SGP. We hebben daarop 
afgesproken om in een tussenstap twee mogelijke coalities verder te verkennen: 

 CDA en VVD met CU-SGP, en 

 CDA en VVD met GL-PvdA. 

De gedachte was dat dit proces uiterlijk donderdag 12 april tot conclusies zou moeten leiden, 
maar ik heb u ook beloofd dat als er eerder duidelijkheid was, ik dit met u zou delen. 
Aangezien het maandag duidelijk werd dat een nadere keuze gemaakt kon worden heb ik 
gevraagd vanavond reeds mijn bevindingen te mogen delen.

In elke combinatie zijn twee stevige en mooie gesprekken gevoerd. Ik geef u hierbij een korte 
terugkoppeling op de vragen die we hierbij hanteerden.

(1) Is er voldoende overeenstemming ten aanzien van de uitdagingen op met name de 
gebieden zorg en duurzaamheid?

Voor wat betreft de zorg ligt er de uitdaging om allereerst het niveau van de zorg vast te 
houden voor de mensen die het nodig hebben en daarnaast op een aantal 
probleemgebieden betere hulp te bieden. Tegelijkertijd moeten de uitgaven aan de zorg 
voorspelbaar en beheerst zijn. Op onderdelen zullen we in samenwerking met de partijen in 
het veld ook doelmatiger moeten werken.

Op het gebied van duurzaamheid is er een aantal zaken die de gemeente zelf kan en 
moet doen, en zijn er taken die met onder meer huiseigenaren moeten worden opgepakt. 
Leusden wil op tempo meedoen, zodat we voor de inwoners van Leusden de beste 
oplossingen en regelingen kunnen mobiliseren.

(2) Is het mogelijk om je nu te beperken tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen, met 
doelen en financiële kaders, en de uitwerking daarna op te pakken met de hele raad 
en betrokkenen in samenlevingsakkoorden?

Partijen erkennen voluit dat we nu niet in een coalitieakkoord de aanpak voor zorg en 
duurzaamheid kunnen vastleggen. Maar de doelen moeten helder gesteld worden voor 



zowel de komende vier jaar als voor de langere tijd, en het moet duidelijk zijn welke gelden 
er zijn om deze te realiseren.

We hebben ook de gesignaleerde verschillen en onduidelijkheden op andere terreinen 
doorgesproken, van toiletten in de winkelcentra tot de ondersteuning van verenigingen, en 
vastgesteld dat hier geen onoverkomelijke problemen liggen, zelfs niet als dit niet vooraf 
geregeld wordt in een coalitieakkoord. Voorwaarde is dat coalitiegenoten collegiaal, met 
respect voor elkaar werken en gericht blijven op een breed draagvlak in raad en onder de 
betrokkenen in de samenleving.

(3) Kunnen we komen tot passende financiële kaders voor de toekomst?

Partijen vinden elkaar op het punt van een solide en evenwichtig financieel stelsel, met een 
sluitende begrotingen en adequate buffers. Bij het begroten moet er dan rekening gehouden 
worden met twee belangrijke ontwikkelingen: 

- In de komende jaren neemt de uitkering uit het gemeentefonds toe, waarbij een 
belangrijk deel bedoeld is voor tekorten in de zorg, nieuwe speerpunten en 
duurzaamheid. 

- Omdat de grondexploitaties afnemen, zal Leusden meer dan in het verleden door 
sparen of lenen moeten voorzien in onder meer bovenwijkse voorzieningen.

(4) Kunnen deze partijen met hun kandidaat-wethouders een sterk en collegiaal team te 
vormen?

In beide combinaties is door de kandidaat-wethouders gesproken en vertrouwen opgebouwd 
in een collegiale werkwijze, waarbij wethouders elkaar ondersteunen met kennis en kunde. 
Hoewel het te betreuren is dat er in het college alleen mannen zouden komen te zitten, 
meen ik wel dat er een voldoende diversiteit in achtergrond, stijl en karakter is om een sterk 
team te kunnen vormen.

De keuze

Omdat daarbij beide combinaties kansrijk bleken, en zowel CU-SGP als GL-PvdA bereid waren 
verder te gaan, is afgesproken om op maandagochtend met VVD en CDA de knoop door te 
hakken en de betrokken partijen te informeren. Vervolgens zou de dan gekozen 
voorkeurscombinatie aan het eind van de middag bijeenkomen om de keuze te bevestigen en 
vervolgstappen naar de formatie af te spreken, waaronder het vragen om instemming van de 
drie betrokken fracties.

Voor de onderhandelaars van CDA en VVD was dit opnieuw een intensieve sessie en een 
moeilijke keuze, aangezien zowel de gesprekken met CU-SGP als met GL-PvdA zeer 
constructief waren gebleken. Er zijn tal van criteria besproken en het beeld bleef overeind 
dat beide combinaties kunnen leiden tot “een krachtig en stabiel college dat op een breed 
draagvlak mag rekenen in de raad en programmatische overeenstemming vindt op tenminste 
de punten duurzaamheid, zorg, ruimtelijke visie en financiën.”
Uiteindelijk is besloten GL-PvdA te vragen het formatieproces samen in te zetten. Deze keuze 
is ingegeven door de hoop dat een brede coalitie van links tot rechts kan bijdragen tot een 



breed maatschappelijk draagvlak voor de uitdagingen op het gebied van zorg en 
duurzaamheid. CDA, VVD en GL-PvdA hebben elkaar gevonden in de ambitie om de 
energietransitie voor de inwoners van Leusden tot een succes te maken. 

Ik realiseer me dat de CU-SGP hiermee niet beloond is voor haar uitstekende inbreng in de 
gesprekken. Ik denk wel dat de gesprekken van CU-SGP met CDA en VVD ertoe hebben 
bijgedragen dat deze partijen weer meer begrip en waardering hebben gekregen voor de 
passie van CU-SGP voor bijvoorbeeld mensen met een beperking, armoedebestrijding en 
participatie, een integraal zorgloket en het jeugdbeleid. 

Vanochtend is door CDA, VVD en GL-PvdA gesproken over het formatieproces. Men wil op 
korte termijn komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Hiervoor wordt Wim Vos 
voorgesteld als formateur.
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